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Conteúdo: Estudo das orações coordenadas 
 

Classificação das orações coordenadas. 
As orações coordenadas podem ser: 

  Assindéticas : Não vêm ligadas por conjunções. A ausência da conjunção é marcada, geralmente pela vírgula. 
Ex: Ela buscava amor,  ele só pensava em dinheiro. 
       Or. coord. assindética               Or. coord. assindética 
 

  Sindéticas : Vêm ligadas por conjunções coordenativas. 
Ex: O golpista mudou sua aparência  e se deu mal. 
               Or. coord. assindética                      or. coord. Sindética 
 

01) Verifique o código em evidência, empregando-o corretamente de acordo com os casos expressos pelas orações 
a seguir: 
 
A – coordenada aditiva 
B – coordenada adversativa 
C – coordenada alternativa 
D – coordenada explicativa 
E – coordenada conclusiva 
 
a- Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. (       ) 
b – Ou tentas se qualificar melhor, ou serás demitido. (       ) 
c – Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante.(    )     
d- A garota não compareceu à aula porque estava doente. (      ) 
e – Viajamos muito e chegamos exaustos. (      ) 
f – Não vejo importância neste tema, portanto encerraremos a reunião. (      ) 
g – Não gosto de sua atitude, todavia não lhe trato mal. (      ) 
 
02) Leia a tirinha a seguir. 
 

 
 
Na fala do sargento há emprego de duas conjunções. São elas, respectivamente, conjunções 
 
(A) aditiva e conclusiva. 
(B) adversativa e alternativa. 
(C) explicativa e conclusiva. 
(D) aditiva e adversativa. 
 
03) Observe a relação semântica existente entre as orações de cada item seguinte e una-as numa única frase. Utilize 
as conjunções coordenativas e, nem, mas, porém, porque, pois, logo. 
 
a) É um bom funcionário. É um pouco distraído.  
b) Pense bem. Aja moderadamente.   
c) Aquele aluno não estudou de forma correta. Foi reprovado.  
d) Liguei várias vezes para você. Não atendeu.  
e) Não pude ir à escola hoje. Jamais me encontraria lá. 
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04- Faça a associação das conjunções coordenativas destacadas nas frases seguintes a um destes valores semânti-
cos: 
 
# ADIÇÃO  
# CONCLUSÃO  
# ALTERNÂNCIA  
# OPOSIÇÃO   
# EXPLICAÇÃO  
 
a) Os meninos não entenderam o assunto; entretanto disseram que sim. ____________________________  
b) A menina está se preparando para o concurso do BB há dias; logo, deverá ser aprovada. ___________  
c) Procure após o intervalo, pois estarei em casa. ___________________  
d) Quer queira, quer não queira, os filhos acompanham os pais nas viagens. _________________________  
e) Iremos embora que já anoiteceu. ____________________ 
 
05- Observe o seguinte excerto poético e em seguida atente-se para a questão que a ele se refere: 
 
“As horas passam, os homens caem, a poesia fica” (Emílio Moura) 
 
As orações que o compõem são coordenadas sindéticas ou assindéticas? Justifique. 
 
 


